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Opfindelsen angaar en Kloldce til Behand-

ling af Muskier og andre dybere liggende Vaev

i det menneskelige eller dyriske Legeme, nayn-

lig til Tilvejebringelse af en Lymfebefordring,

ved hvilken det mellem Klokken og Hudens

Overflade afgransede Rum bringes til at an-

tage et konstant Undertryk eller varierende

Tryk, af livilke mindst eet er et Undertryk, og

ved hvilken den Kant, der er bestemt til at

ligge an mod Legemet, er fast og ueftergivelig.

Der kendes Klokker af den nsevnte Art

til Behandling af det menneskelige Legeme til

Opnaaelse af en Massagevirkning. Aabningen

i disse Kloldcer er begraenset af en plan Kiirve,

der i Reglen er en Cirkel. Da Klokkerne under

Behandlingen skal slutte taet til Hudens Over-

flade, kan der kun benyttes forholdsvis smaa
Klokker. Hvis det er st0rre Partier af Lege-

met, der skal behandles, maa man derfor be-

liandle flere Gange. Endvidere kan der, som
det nasrmere omtales nedenfor, med saadanne

smaa Klokker ikke opnaas nogen Dybdevirk-

ning,

If0lge den foreliggende Opfindelse er den

Kant, der er bestemt til at ligge an mod Lege-

met, formet efter en Rumkurve, der i det vae-

sentlige svarer til Formen af Legemet paa

Behandlingsstedet.

Herved bliver det muligt at give Klokken

en Storrelse, der svarer til Udstr^kningen af

hele det Omraade af Legemet, der skal behand-

les. Det vsesentligste er imidlertid, at det ved

Anvendelsen af store Klokker bliver muligt

at behandle dybere liggende Vsev i Legemet.

Der kendes i og for sig Klokker til Be-

handling af det menneskelige Legeme til Op-

naaelse af en Massagevirkning, ved hvilke den

Kant, der er bestemt til at ligge an mod Le-

gemet, er formet efter en Rumkurve, der i det

vsesentlige svarer til Formen af Legemet paa

Behandlingsstedet. Ved disse Klokker, der

navnlig er beregnet til at anbringes paa Hove-

det, er den ngevnte Kant imidlertid ikke fast

og ueftergivelig, men Kanten bestaar af Kaut-

sjuk, saa at den kan give efter. En saadan

Klokke egner sig af flere Grunde ikke til Be-

handling 'af dybere liggende Vsev. For det for-

ste optrseder der en stor Friktion mellem

Huden og Kautsjukkanten, og paa Grund af

dennes Eftergivelighed vil den b0jes indefter,

naar der tilvejebringes et Undertryk i Klok-

ken. Kanten klemmer den Vsevsm^ngde, der

er suget op i Klokken, sammen, saa at der op-

staar Stase, som umuligg0r Blod- og Lymfe-

befordring. Endvidere formindskes Klokkens

effektive Areal som F0lge af, at Kanten b0jes



2 — 64055 —

indefter. Desuden. bevirker den skraa Stilling

af Kanten, at Fladetrykket mellem denne og
Hudoverfladen bliver meget stort, da det fra

Klokken hidrarende Tryk virker i Retning vin-

kelret paa Hudoverfladen, medens de Tryk,

der skal opveje Kloldcens Tryk, virker i den
slcraa Kants Retning. Det store Fladetryk kan
Isedere Huden paa det paaggeldende Sted og
hindrer den Glidning a£ Huden langs Klokkens
Kant, der er en Betingelse for, at Klokken kan
virke efter sin Hensigt. F0lgelig vil det ogsaa
altid vsere de samme Arealer af Hudoverfladen,
der skal optage Fladetrykket, hvilket er

uheldigt.

De ovennsevnte Ulemper optrasder ikke ved
Klokken ifalge Opfindelsen, ved hvilken den
Kant af Klokken, der er bestemt til at Hgge
an mod Legemet, er fast og ueftergivelig. Som
F0lge heraf kan Kanten ikke bejes indefter,

saa at der opstaar Stase i Vaevet, og der faas

heller ikke nogen uheldig For^gelse af Flade-

trykket. Endvidere kan Huden glide langs

Klokkens Anlaegsflade, saa at det ikke altid er

de samme Dele af Hudoverfladen, der skal op-
tage Fladetrykket. Herved skaanes Huden.

Den vsesentligste Fordel ved Klokken
ifolge Opfindelsen i Sammenligning med de
hidtil kendte Klokker bestaar imidlertid i, at

det som ovenfor nssvnt bliver muligt at be-

handle dybere liggende Vsev i Legemet. Ved
Frembringelse af paa passende Maade varie-

rende Tryk i Klokkens Hulrum er man navn-
lig i Stand til at tilvejebringe en for0get Lym-
febefordring paa i forskellig Dybde liggende
Steder af Legemet, saa at Vaevet nseres paa
disse Steder, og eventuelle sygelige eller ab-

norme Tilstande i Vsevet kan helbredes. !

Den normale Lymfebefordring i Legemets
Vasv fremkommer ved Forskelle eller Forandrin-
ger i det osmotiske Tryk i de intercellulsere Mel-
lemrum i Vaevet i Forhold til det osmotiske og
hydrostatiske Tryk i den arterielle og ven0seDel
af Blodkapillsererne. Lymfen f0res som bekendt
ud i Legemet som en Bestanddel af Blodvsed-
sken og medf0rer Nseringsstoffer, der bl. a.

bestaar af Salte, Aminosyrer, Fedtstoffer og
Monosakkarider. Fra de arterielle Blodkapil-
Iserer overgaar Lymfen under passende Tryk-
forhold til de intercellulaere Mellemrum, hvor-
fra Vaevscellerne optager Naeringsstofferne, og
til hvilke Cellerne afgiver Affaldsstoffer, som
med Lymfen f0res bort gennem Lj'mfdcapillae-

rerne og de venose Blodkapillserer tilbage til

Blodkredslobet.

Opfindelsen forklares i det felg^ide naer-

mere under Henvisning til Tegningen, paa
hvilken

Fig, I viser en Udfarelsesform for Klok-
ken if0lge Opfindelsen i Perspektiv,

Fig. 2 i Snit en kendt Klokke og en
Klokke if0lge Opfindelsen, anbragt paa Lege-
mets Overflade til Anskueligg0relse af den ved
Opfindelsen opnaaede Virkning,

Fiff- 3 og 4 en Gipsklokke i Snit, og ^

i^ig- 5 og 6 ligeledes i Snit to aendrede

Udf0relsesformer for Klokken ifolge Opfin-
delsen.

Den i Fig. i viste Klokke bestaar af en
nedadtil aaben Beholder 3, som er udstyret

med en Studs 4, ved hvilken Klokkens Indre
kan forbindes med et Apparat til Frembrin-
gelse af et konstant Undertryk eller varierende
Tryk. Den Kant 6, der er bestemt til at ligge

an mod Legemet, er fast og ueftergivelig og
if0lge Opfindelsen formet efter en Rimikurve,
der svarer til Formen af Legemet paa Behand-
lingsstedet. Herved bliver det som ovenfor
nsevnt muligt at anvende store Klokker, der let

kan bringes til at slutte tset til Legemets Over-
flade. Fordelene ved Anvendelsen af store

Klokker fremgaar af Fig. 2, hvor 8 betegner
en stor Klokke, der er udformet paa den ved
Opfindelsen angivne Maade, medens 10 beteg-

ner en kendt, mindre Klokke, ved hvilken den
Flade, der er bestemt til at ligge an mod
Legemet, er plan. Da denne Flade skal kunne
slutte taet til Legemets Overflade, kan Klokken
10 kun have en ret begrsenset St0rrelse. Klok-
kerne 8 og 10 er anbragt paa Legemets Hud-
overflade 12. De under Hudoverfladen 12 lig-

gende Vsevslag er betegnet med 14. Forbindes
Klokken 10 med en Vakuumkilde, vil der op-
staa et Undertryk i det mellem Klokken 10 og
Hudoverfladen 12 afgraensede Rum, hvorved
Hudoverfladen 12 suges op i Klokken, og de
underliggende Vaevslag 14 ligeledes suges op-

efter, som det er vist med punkterede Linier.
Paa Grund af Klokkens ringe Starrelse vil den
Maengde V^v, der er suget op i Klokken,
hovedsagelig bestaa af Hud og Vsev, som er
trtikket ind i Klokken fra Siden, da Huden og
de umiddelbart nedenunder liggende Vaev har
en vis Bevaegelighed i Retning parallelt med
Legemets Overflade. Den frembragte Sugevirk-
ning vil fslgelig ikke forplante sig i Dybden.
Forbindes Klokken 8 med en Vakuumkilde, vil

Hudoverfladen 12 og de underliggende Vsevs-
lag 14 ligeledes suges opefter, I dette Tilfaelde

vil imidlertid den Maengde Vaev, der suges op
i Klokken 8^ hovedsagelig bestaa af Vsev, der
er suget op nedefra, medens den Masngde Hud
og Vsev, der er trukket ind fra Siden, er for-

holdsvis ringe. Sugevirkningen vil f0lgelig for-

plante sig dybt ind i Vaevet. Ved at sendre
Undertrykket i Klokken 8 paa passende Maade
mellem to forskellige Vaerdier kan man saa-

ledes opnaa tilsvarende Trykaendringer i de
dybere liggende Vaev til Tilvejebringelse af en
Lymfebefordring. Ved det st0rste Undertryk
suges Lymfen ud af Blodkapillaererne til de
intercellulaere Mellemrum. Ved det mindste
Undertryk vil Vaevets Elasticitet g0re sig gael-

dende og bibringe den i de intercellulaere Mel-
lemrum staaende Lymfe et Tryk, som driver
Lymfen over i Lymfekapillsererne og derfra
gennem Lymfekirtlerne til det ven0se Blod. En
Del af Lymfen vil dog gaa direkte fra de inter-

cellulaere Mellemrum til de ven0se Blodkapil-
lserer. Naar det sterste Undertryk atter tilf0res,
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vil Lymfen ikke passere tilbage fra Lymfekapil-

laererne, da disse er udstyret med Klapper, som

sikrer, at Lymfen kun kan stramme i een Ret-

ning, 'altsaa ikke tilbage. Paa denne Maade

f0res der stadig Naering, Enzymer, Hormoner

etc. til og Affaldsstoffer bort fra Vsevsvaed-

sken, saa at denne fornyes paa det behandlede

Sted. Der tilvejebringes altsaa en Lymfebefor-

dring paa lignende Maade, som den normale

Lymfebefordring foregaar. Som det fremgaar

af Fig. 2, aftager Undertrykket i Vsevet ind-

efter. Det i Klolcken anvendte Undertryk maa

derfor vaelges efter den Dybde, i hvilken Be-

handlingen skal foregaa.

Klokken kan ikke alene benyttes til Be-

handling af forskellige Arter Vsev, der er i

normal eller omtrent normal Tilstand, men
ogsaa til Behandling af V^v, der befinder sig

i en sygeiig Tilstand, navlig Vaev med Infiltra-

tioner, f. Eks. Myoser og Liposer. Ved saa-

danne Misdannelser kan nogle af de intercellu-

laere Mellemrum og Blodkarrene vaere praktisk

talt helt trykket sammen, saa at der ikke ad

naturlig Vej kan tilf0res Blod og de^ dermed

f0lgende Enzymer, Hormoner og Naeringsstof-

fer i det Omfang, der er n0dvendigt for Vaevets

Regeneration. Ved Hjaelp af Klokken ifolge

Opfindelsen kan der paany frembringes Lymfe-

passage ved Aabningen af de intercellulsere

Mellemrum og Blodkarrene, saa at Misdannel-

sen kan haeves. Hertil vil der dog ofte krseves

starre Trykforskelle end ved normalt Vaev.

Klokken kan med Held anvendes til Behand-

ling af Lidelser, der kan skyldes Tilstedevaerel-

sen af Infiltrationer, saasom Ischias og Lum-
bago.

Klokken ifolge Opfindelsen kan ogsaa be-

nyttes paa den Maade, at der i Klokkens Hul-

rum frembringes et konstant Undertryk Klok-

ken kan enten anbringes paa et bestemt Sted af

Legemet eller bevseges langs Hudoverfladen

paa den Del af Legemet, der skal behandles,

saa at hvert enkelt Sted paa Behandlingsom-

raadet skiftevis uds^ttes for et Undertryk og

normalt Tryk. Denne Fremgangsmaade er saer-

lig egnet til Behandling af Seneskedehindebe-

tsendeise i Arme og Ben samt til Afmagring og

Foragelse af Hudens Temperatur.

Som Fjslge af den ved Opfindelsen angivne

Udformning af Klokken er det Tryk, med hvil-

ket Klokken ligger an mod Legemets Over-

flade, i Hovedsagen jaevnt fordelt langs Klok-

kens Omkreds. Dette er ikke Tilfaeldet ved de

kendte Klokker med plan Anlaegsflade. Anbrin-

ges en saadan Klokke f. Eks. paa Overarmen,

vil Anlsegskantens Tryk mod Legemets Over-

flade vsere st0rst paa de Dele, der forlaber

vinkelret paa Armens Lsengderetning, altsaa i

det vsesentlige vinkelret paa Blodkarrene og

Lymfekarrene, saa at disse spierres, og Lymfe-

passagen modvirkes.

Klokkerne kan bestaa af Metal, haard

Kautsjuk, Bakelit eller andet Kunststof. Hver
Klokke kan kun anvendes til Behandling af en

bestemt Del af Legemet. Der maa derfor fore-

findes et helt Sset Klokker til Muliggarelse af

en Behandling af enhver 0nsket Del af Le-

gemet.

Klokkerne kan if0lge Opfindelsen ogsaa

bestaa af Gips, der er et s^rlig billigt Mate-

riale, som g0r det muligt at fremstille Klokken

paa simpel Maade. En saadan Gipsklokke er

vist i Fig. 3 og 4. 24 betegner en Gipsblok, der

er fremstillet ved Udst0bning af Gips direkte

paa det Sted af Legemet, som skal behandles.

Gipsblokken 24 er udstyret med et Hulrum 26^

der kan vsere dannet ved Indlsegning af en

Kserne under Udstobningen, eller som kan frem-

stilles efter Udstebningen. 2^ betegner en ind-

st0bt Rarstuds til Tilslutning af Klokken til en

Vakuumkilde. Fordelen ved Gipsklokken be-

staar i, at den er saa billig og simpel at frem-

stille, at der til hver enkelt Behandling kan

fremstilles en sserlig Klokke, som ganske n0je

passer til den paagaeldende Del af Legemet paa

den Person, der skal behandles. Efter endt Be-

handling af denne Del kan Klolcken kasseres.

Klokken kan ogsaa dannes ved Udst0bning paa

Legemet af et andet hserdeligt Materiale, f. Eks.

Merteistof eller Kunststof, i plastisk Til-

stand.

Til Formindskelse af Fladetrykket ved den

Kant af Klokken, der ligger an mod Legemets

Overflade, har denne Kant ifslge Opfindelsen

hensigtsmsessigt Form som en Vtilst med en

fra den indvendige Side af Klokkevseggen frem-

springende Del. En saadan Udf0relsesform er

vist i Fig. 5, hvor Klokken er udstyret med
en Vulst iS, der if0lge Opfindelsen fortrinsvis

har et afrundet Tvaersnit. Herved lettes end-

videre Hudoverfladens Glidning langs Klok-

kens Anlaegsflade, og Hudoverfladen kan ikke

iaegge sig mod Klokkens Inderside umiddelbart

ved Kanten. En tilsvarende Virkning opnaas

ved den i Fig. 6 viste Udforelsesform, ved

hvilken Klokken 20 bestaar af Metal. Den Del

22 af Klokkevseggen, der begraenser Aabningen

i Klokken, er if0lge Opfindelsen ombojet ind-

efter til Dannelse af en afrundet Kant til An-

laeg mod Legemets Overflade,

Patentkrav.

1. Klokke til Behandling af Muslder og

andre dybere liggende Vaev i det menneskelige

eller dyriske Legeme, navnlig til Tilvejebrin-

gelse af en Lymfebefordring, ved hvilken det

mellem Klokken og Hudens Overflade afgraen-

sede Rum bringes til at antage et konstant Un-
dertryk eller varierende Tr3^k, af hvilke mindst

eet er et Undertryk, og ved hvilken den Kant,

der er bestemt tif at ligge an mod Legemet, er

fast og ueftergivelig, kendetegnet ved,

at den naevnte Kant er formet efter en Rum-
kurve, der i det vsesentlige svarer til Formen

af Legemet paa Behandlingsstedet.

2. Klokke if0lge Krav i, kendetegnet
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ved, at den bestaar af en med et Hulrum ud-

styret Gipsblok.

3. Klokke if0lg'e Krav i eller 2, k e n d e-

t e g n e t ved, at den Kant af Klokken, der er

bestemt til at ligge an mod Legemet, har Form
som en Vulst med en fra den indyendige Side

af Kllokkevseggen fremspringende Del.

4. Klokke ifslge Krav 3, kendetegnet
ved, at Vulsten har et afrundet Tvaersnit.

5. Klokke if0lge Krav i, kendetegnet
ved, at den Aabningen i Klokken begraensende

Del af Klokkevseggen er ombojet indefter til

Dannelse af en afrundet Kant til Anlaeg mod
Legemet,

Kobenhavn 1945. J. H. S c h u 1 1 z A/&.
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